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Maciej Bartkowski - najlepszy chojnowianin
w Miêdzynarodowych M³odzie¿owych Zawodach
w Kolarstwie Prze³ajowym

Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza
Schetyny dla najstarszego zawodnika

Zwyciêzcy w kategorii I - w Mistrzostwach
Polski w Kolarstwie Prze³ajowym Masters

Ponadto w numerze:
* Na XX sesji; * Jak wnuk o babce opowiada³: gawêda o Magdalenie Samozwaniec;
* Arcydzie³a-rêkodzie³a; * Wymarzona p³ata Misia Jubelka;

Chojnowskie
Z prac wydzia³ów
Wydzia³ RG

* trwaj¹ prace przy budowie wodoci¹gu
i ruroci¹gu w ulicy £u¿yckiej. Po zakoñczeniu robót, wykonawca po³o¿y tu asfaltow¹
nawierzchniê,
* kontynuowane s¹ prace przy monta¿u ogrodzenia rozbudowywanej czêœci cmentarza
komunalnego,
* prace przy budowie trybun na stadionie miejskim skoncentrowane s¹ obecnie na instalowaniu barierek,
* rozpoczêto budowê sieci wodoci¹gowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
dla planowanego zespo³u domów jednorodzinnych w rejonie ul. Bielawskiej,
* ze wzglêdu na b³êdy formalne w ofertach
wykonawców uniewa¿niono przetarg na budowê ul. Rzemieœlniczej wraz z kanalizacj¹
ogólnosp³awn¹. Wkrótce og³oszony zostanie
kolejny przetarg,
* podpisano umowê na in¿yniera kontraktu
dla inwestycji pn. „Budowa miêdzyszkolnego
basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4
w Chojnowie”.

Wydzia³ GGiOŒ

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
/j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ. zm./
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Chojnowie
informuje o wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
tut. Urzêdu:
1) w dniach od 26.03.2008 r. do 16.04.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej - dzia³ka nr 275/6 po³o¿ona przy ul. £okietka
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 26 marca 2008 r. Nr 37/2008),
2) w dniach od 28.03.2008 r. do 18.04.2008 r.:
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat – czêœæ
dzia³ki nr 11/6 po³o¿onej przy ul. D¹browskiego w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza
Miasta Chojnowa z dnia 28 marca 2008 r.
Nr 45/2008),
- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - dzia³ka nr 327/3 po³o¿ona przy ul. Chmielnej
w Chojnowie (Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 28 marca 2008 r. Nr 46/2008).

Wymieñ dowód!

Stare dowody osobiste w formie ksi¹¿eczek
31 marca 2008 r. utraci³y swoj¹ wa¿noœæ.
Osoby, które nie wymieni³y ich na nowe mog¹
napotkaæ problemy w bankach, na poczcie
i w urzêdach - m.in. nie bêd¹ mog³y wzi¹æ
kredytu, zarejestrowaæ samochodu ani wyp³aciæ
pieniêdzy w kasie. Z utrudnieniami takie osoby
spotkaj¹ siê równie¿ podczas przekraczania
granicy z krajami Unii Europejskiej. Rzecznik
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rozmaitoœci

Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Jaros³aw
Buczek, przestrzega osoby, które uchylaj¹ siê
od obowi¹zku posiadania lub wymiany dowodu
osobistego przed sankcjami karnymi: kar¹
ograniczenia wolnoœci do jednego miesi¹ca
albo kar¹ grzywny wynikaj¹cymi z ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych.
W Chojnowie obowi¹zku niedope³ni³o oko³o
200 osób.
Aby wymieniæ dowód osobisty nale¿y:
1. Pobraæ wniosek o wydanie dowodu osobistego w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie –
Wydzia³ Spraw Obywatelskich – parter, pokój nr 1
lub ze strony internetowej: chojnow.eu
2. Wype³niæ wniosek zgodnie z zamieszczonym na nim pouczeniem – podpis na wniosku
sk³ada siê w obecnoœci urzêdnika przyjmuj¹cego wniosek.
3. Dokonaæ wp³aty w kwocie 30,00 z³. w kasie
Urzêdu Miejskiego w Chojnowie.
4. Osobiœcie z³o¿yæ wniosek w urzêdzie - (wnioski
przyjmowane s¹ od poniedzia³ku do czwartku
w godz. 7.30 do 15.00, w pi¹tki w godz. od 8.00
do 16.00), parter, pokój nr 1 za³¹czaj¹c do niego:
- 2 aktualne, wyraŸne fotografie o wymiarach
35 x 45 mm przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami
w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji
lewego pó³profilu z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego oœwietlenia
twarzy,
- dowód uiszczenia op³aty,
- odpis skrócony aktu urodzenia osoby, która
nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski lub odpis
skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹
o aktualnie u¿ywanym nazwisku. Zwalnia siê
z tego obowi¹zku osoby, których dokumenty
sporz¹dzone zosta³y w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Chojnowie. W tym przypadku prosi
siê wnioskodawców o potwierdzenie danych
zawartych we wniosku w USC w Chojnowie,
ul. Kiliñskiego nr 5.
W poniedzia³ki oddelegowany pracownik
urzêdu przyjmuje wnioski od osób niepe³nosprawnych w miejscu ich zamieszkania. Wczeœniej nale¿y telefonicznie (tel. 076 818-85-05)
zg³osiæ zamiar wymiany dowodu.

PIT-y w Chojnowie

Przypominamy - wzorem lat ubieg³ych, Urz¹d
Miejski w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym
w Legnicy, uruchami³ punkt przyjmowania zeznañ podatkowych. W ka¿dy pi¹tek w godz. 8.00
– 15.00 mieszkañcy Chojnowa mog¹ z³o¿yæ
druki rozliczeñ w pokoju nr 3 na parterze.

Po¿ar w Polersie

Siedem jednostek stra¿y po¿arnej bra³o udzia³
w gaszeniu po¿aru, jaki wybuch³ 1 kwietnia

w godzinach popo³udniowych w firmie
Polers w Chojnowie.
Po¿ar wybuch³ w budynku magazynowym,
gdzie sk³adane by³y kartony. Ogieñ strawi³
dach i naruszy³ konstrukcjê magazynu.
Zniszczeniu uleg³y maszyny i urz¹dzenia.
Straty wynios³y oko³o 1 miliona z³otych.
Po¿ar by³ tak du¿y, ¿e w stan alarmu zosta³y
postawione wszystkie jednostki ratownicze
w gminie.
Jak poinformowa³ dy¿urny Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Legnicy wtorkowy po¿ar
w Chojnowie by³ najwiêkszym w tym roku
w naszym regionie.

(Ÿdród³o - lca.pl) Foto: Wojciech Obremski

Galeria w plenerze

Dziêki uprzejmoœci w³aœcicielki Studia „Synteza”
– Rozalii Kêsik, osiedlowy trawnik zyska³ na
atrakcyjnoœci. Wiklinowe eksponaty przekazane
przez pani¹ Rozaliê miastu, zosta³y, zgodnie
z jej sugesti¹, zamontowane na skwerku
i ciesz¹ oko przechodniów. Miejmy nadziejê,
¿e postoj¹ tu d³ugo, a wtedy byæ mo¿e ta nietypowa galeria bêdzie siê powiêkszaæ.

Zdjêcia z wycieczki

Zwi¹zek Emerytów i Rencistów ko³o w Chojnowie zawiadamia uczestników pielgrzymki
Kraków-Wadowice-Kalwaria ZebrzydowskaOœwiêcim, ¿e w biurze Zawi¹zku s¹ do odebrania zdjêcia grupowe w cenie 6 z³/szt.
Biuro przy placu Zamkowym 1a czynne jest
w ka¿d¹ œrodê i czwartek w godz. od 10-13.

Sprawa na telefon

Przypominamy mieszkañcom, ¿e w ka¿dy
wtorek w godzinach od 9.00 do 11.00 burmistrz Jan Serkies pe³ni telefoniczny dy¿ur
pod numerem (076) 818-82-85 lub 818-86-77.

Rada informuje

W ka¿dy wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00,
przewodnicz¹cy rady miejskiej – Jan Skowroñski
przyjmuje interesantów w biurze rady, pokój
nr 4. W ka¿dy czwartek natomiast, w godzinach 11.00-12.00, w tym samym miejscu
przyjmuje wiceprzewodnicz¹cy Józef Kulas.
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Chojnowskie
Internetowy kontakt

W³adze miasta – burmistrz i radni - proponuj¹
mieszkañcom równie¿ kontakt poprzez pocztê
internetow¹. T¹ drog¹ porozumiewamy siê ju¿
bardzo czêsto i, co dla wielu najistotniejsze, nie
wychodz¹c z domu. Korespondencjê mo¿na
przesy³aæ:
* urz¹d – sekretariat burmistrza:
um.sekretariat@chojnow.sisco.pl
* przewodnicz¹cy rady Jan Skowroñski:
janskowronski53@tlen.pl
* radny Maciej Cieœla:
cieslamaciej@wp.pl
* radny Mariusz Kowalczyk:
makowalczyk@op.pl

SP3 zaprasza

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie
uprzejmie informuje, ¿e w dniu 16.04.2008 r.
o godz. 16.00 w sali nr 39 (II piêtro) w budynku
szko³y przy ulicy Koœciuszki 30 odbêd¹ siê zapisy
dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2008/2009.
Szko³a oferuje:
- wysoki poziom kszta³cenia
- bardzo dobre warunki nauki w nowoczeœnie
wyposa¿onych salach
- wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹
- bezpieczne warunki, mi³¹ i przyjazn¹ atmosferê
dla Pañstwa dzieci
- jêzyki obce od klasy pierwszej
- zajêcia z informatyki od klasy pierwszej w nowoczesnych pracowniach
- zajêcia pozalekcyjne i ko³a zainteresowañ dla
chêtnych
opr. eg

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystoœci pogrzebowej
i ostatniej drodze na miejsce
wiecznego spoczynku

œp. Ireneusza Kasjañczyka
kochanego syna, mê¿a i ojca
serdeczne podziêkowanie
sk³ada pogr¹¿ona w g³êbokim
smutku rodzina.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Ró¿y Rzepakowskiej
z powodu œmierci matki

œp. Gerdy Rzepakowskiej
sk³adaj¹ przyjaciele
ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich
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rozmaitoœci
Przyjaciel ZHP

31 marca Burmistrz Miasta Chojnowa Jan
Serkies zosta³ odznaczony medalem Dolnoœl¹skiej Rady Przyjació³ Harcerstwa. Uroczystoœæ mia³a miejsce w sali sesyjnej Sejmiku

Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu. To zaszczytne wyró¿nienie przyzna³ burmistrzowi przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Rady Przyjació³
Harcerstwa gen. dyw. Zbigniew G³owienka.
W jego imieniu medal wrêczy³ gen. dyw.
Janusz Ornatowski.

Rada Przyjació³ Harcerstwa sw¹ histori¹
siêga okresu, w którym kszta³towa³o siê
niepodleg³e polskie harcerstwo, a wiêc
ok. 1920 roku. Pierwsze walne zgromadzenie tej organizacji odby³o siê ju¿ w 1922 r.
Od samego pocz¹tku funkcjonowania Rady
jej cz³onków ³¹czy³a idea wypracowania
pomocy i wsparcia dzia³alnoœci wychowawczej wszystkich grup harcerskich, przejawiaj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ na Dolnym
Œl¹sku, m.in. Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz
Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
“Zawisza”. Ogromnym osi¹gniêciem, którym
szczyci siê dolnoœl¹ska organizacja jest równie¿ powstanie lokalnych Rad Przyjació³
Harcerstwa, których obecnie jest w naszym
regionie ponad 20.
A.K.

BURMISTRZ MIASTA CHOJNOWA
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci
niezabudowanych, po³o¿onych w Chojnowie:

Nieruchomoœci wolne s¹ od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie s¹ przedmiotem zobowi¹zañ.
Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym. Przez nieruchomoœci przechodz¹ sieci
infrastruktury technicznej. W przypadku wyst¹pienia nie ujawnionych na mapie sieci uzbrojenia
terenu nabywca zobowi¹zany jest do umo¿liwienia dostêpu do nich, a w razie kolizji z planowan¹
zabudow¹ inwestor bêdzie zobowi¹zany dokonaæ prze³o¿enia sieci w ramach kosztów w³asnych
inwestycji, za zgod¹ w³aœciciela sieci, na warunkach z nim uzgodnionych. Dzia³ka nr 231/7 stanowi
RIVb, w zwi¹zku z tym inwestor zobowi¹zany bêdzie do uzyskania decyzji zezwalaj¹cej na
wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej. Przetarg, oddzielnie na ka¿d¹ z nieruchomoœci,
odbêdzie siê w dniu 7 maja 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzêdu Miejskiego w Chojnowie,
Pl. Zamkowy 1. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y wp³aciæ na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 39864400000000212120000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 do dnia 30 kwietnia 2008 r. Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty:
to¿samoœci, potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów
z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie
nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub
zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom. Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿
1% ceny wywo³awczej, z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿
500,00 z³. Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie,
Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej. Uchylanie siê uczestnika, który
wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium.
Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca. Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie pod numerem
076-81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa
dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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Wielki kolarski weekend
Po kilku latach przerwy Chojnów ponownie
sta³ siê aren¹ sportowej rywalizacji.
Przez dwa dni w Parku Piastowskim dominowa³y barwne koszulki kolarzy, którzy zjechali
tu z wielu zak¹tków naszego kraju.

29 marca w Miêdzynarodowych M³odzie¿owych Zawodach w Kolarstwie Prze³ajowym
wziê³o udzia³ ok. 60 zawodników z 10 klubów.
M³odzi zawodnicy startowali w 6 kategoriach
wiekowych, w dodatkowej kategorii startowa³y te¿ osoby niepe³nosprawne.
Wielu zawodników zna chojnowsk¹ trasê,
byli zatem przygotowani na trudne wzniesienia, strome zjazdy, nierówny teren i nie³atw¹
walkê. Dla wiêkszoœci jednak runda po parkowych alejach by³a sprawdzianem zaliczonym, ale nie do koñca z zadowalaj¹cym wynikiem. Zawodnik z Wa³brzycha, trenuj¹cy
pierwszy sezon, przyzna³ w krótkiej rozmowie, ¿e trasa by³a trudna, a jemu samemu zabrak³o kondycji. Zapewni³, ¿e przyjedzie do
Chojnowa w przysz³ym roku w zdecydowanie wy¿szej formie.

Czuwaj¹ca s³u¿ba ratownicza nie mia³a tego
dnia zajêcia. Ka¿dy z poszczególnych startów
koñczy³ siê szczêœliwym, bezwypadkowym
finiszem.
Kiedy sportowe emocje dobieg³y koñca, ich
miejsce zajê³y te artystyczne. Na scenie dla
wszystkich uczestników zawodów wyst¹pi³a
m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2. Tañcem i œpiewem
po¿egnano zawodników, ich trenerów, osoby
towarzysz¹ce i kibiców.

By³a to jednoczeœnie forma podziêkowania
dla organizatorów, wœród których szczególnym zaanga¿owaniem wykaza³ siê kierownik
sekcji kolarskiej UKS Oriens Eugeniusz
Bobiowski.
Kategoria Junior M³odszy
I miejsce - Piotr Bartolewski - Czêstochowa
II miejsce - Damian Lasota - Wa³brzych
III miejsce - Dawid Brudziñski - Z³otoryja
VIII miejsce zaj¹³ Karol Ku³acz z Chojnowa
Kategoria Juniorka M³odsza
I miejsce - Agnieszka Wojtas - Jaworzyna Œl¹ska
II miejsce - Anna Paw³owska - Sobótka
III miejsce - Kamila Szewczyk - Jaworzyna Œl¹ska
V miejsce zajê³a Natalia Chojnacka z Chojnowa
Kategoria Junior
I miejsce - Bartosz £ysak - Wa³brzych
II miejsce - Piotr Kurczab - Jaworzyna Œl¹ska
III miejsce - Damian Fornalski - Jawor
Kategoria Juniorka
I miejsce - Anna Kuniej - Jaworzyna Œl¹ska
II miejsce - Monika BrzeŸna - Sobótka
III miejsce - Angelika Szwinta - Jelenia Góra
Kategoria M³odzik
I miejsce - Maciej Bartkowski - Chojnów
II miejsce - Mariusz Nawrocki - Zielona Góra
III miejsce - Jakub Pytka - Jaworzyna Œl¹ska
XI miejsce zaj¹³ Kamil Korba z Chojnowa

Zwyciêzca kategorii osób niepe³nosprawnych
Piotr Turczyñski z Chojnowa mia³ w tej
kwestii nieco inne zdanie:
- W naszym parku je¿d¿ê niemal codziennie,
dlatego ta trasa, mimo nierównego terenu,
nie sprawi³a mi k³opotu. Cieszê siê bardzo, ¿e
my równie¿ mamy mo¿liwoœæ stawaæ do
sportowej rywalizacji, a swoj¹ wygran¹
dedykuje wszystkim, którzy mi kibicowali.
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Kategoria M³odziczka
I miejsce - Iwona Kurczab - Jaworzyna Œl¹ska
II miejsce - Dominika Jêdrzejczyk - Sobótka
III miejsce - Paulina Nalepa - Wa³brzych
Kwalifikacja dru¿ynowa
I miejsce - LKKS Górnik Wa³brzych Stare
Bogaczowice
II miejsce - MKS Karolina Jaworzyna Œl¹ska
III miejsce - UKS Jedynka Jawor
IV miejsce - UKS Oriens Chojnów

Kategoria osób niepe³nosprawnych
I miejsce
- Piotr Turczyñski
II miejsce
- Rafa³ Szulc
III miejsce
- Józef Tomiak
IV miejsce
- Kamila Szuka³o
V miejsce
- Krzysztof Pieniek

UKS Oriens Chojnów
serdecznie dziêkuje sponsorom:
Starostwu Powiatu Legnickiego, Urzêdowi
Miejskiemu w Chojnowie, Radzie Miejskiej
Chojnowa, firmie “Almaks” Macieja Œliwiñskiego, firmie “Alken” Jacka Bobiowskiego
i Miros³awa Kañczugi, sklepowi sportoworowerowemu Piotra Werbeki, sklepowi
“Radiola” Stanis³awy Szulakowskiej, sklepowi
“U Borka” Zbigniewa Borkowskiego, piekarni
Stanis³awa Kryszczuka, przewodnicz¹cemu
gminnego zrzeszenia LZS Januszowi Cyganowi
oraz kwiaciarni Kazimierza Doro¿yñskiego.
UKS Oriens Chojnów dziêkuje równie¿ za
wsparcie Burmistrzowi Miasta Chojnowa,
harcerzom chojnowskiego hufca ZHP, mieszkañcom, którzy pomagali w organizacji zawodów oraz grupie logistycznej Miedziowego
Centrum Kolarstwa.

***
Kolejny dzieñ nale¿a³ do nieco starszych i bardziej doœwiadczonych zawodników. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Prze³ajowym Masters
przez szereg lat by³y sztandarow¹ imprez¹
w mieœcie. Po krótkiej przerwie wróciliœmy
do tej tradycji, a niedzielna inauguracja wró¿y
powodzenie kolejnych edycji. Po raz pierwszy
bowiem wyœcig Masters przebiega³ przy tak
s³onecznej, ciep³ej aurze.
W tegorocznych mistrzostwach udzia³ wziê³o
ponad 80 zawodników. Jako pierwsi na starcie stanêli kolarze kategorii V czyli w wieku
powy¿ej 70 roku ¿ycia. Wœród nich znalaz³ siê
Piotr Pytka – 77.letni mieszkaniec Koñskiego:
- Jestem w Chojnowie po raz siódmy.
Przyje¿d¿am tu z wielk¹ przyjemnoœci¹ i œwiadomoœci¹, ¿e bêdê uczestniczy³ w profesjonalnie przygotowanych zawodach.
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Wielki kolarski weekend

Tak by³o tu zawsze i nie zawiod³em siê tak¿e
w tym roku. Ze sportem jestem zwi¹zany od
65.lat, startowa³em w kraju i na wielu imprezach
poza jego granicami, dlatego wiem, co mówiê.
Chojnów nale¿y do nielicznych organizatorów
szczególnie dbaj¹cych o bezpieczeñstwo, zaplecze socjalne i sprawy techniczne.
Tê opiniê podzielali wszyscy pytani. Doceniano organizacjê i walory terenowe.
Mimo, ¿e w tym roku panu Piotrowi nie uda³o
siê stan¹æ na podium, jego liczna kolekcja
pucharów wzbogaci³a siê o kolejny - zosta³
nagrodzony przez patrona honorowego zawodów, wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza
Schetynê okaza³ym pucharem dla najstarszego zawodnika.
Tego dnia w Chojnowie wy³oniono oœmiu
Mistrzów Polski. Jedni zachowali tytu³y, inni
stanêli na najwy¿szym podium po raz pierwszy. Mistrzem Polski w Chojnowie zosta³
m.in. Zbigniew Krzeszowiec z Gliwic – przed
laty znany kolarz szosowy, uczestnik Wyœcigu Pokoju.
Walka, zw³aszcza na finiszach, by³a zaciek³a
i bardzo dynamiczna. Smaczku tym zmaganiom bez w¹tpienia dodawa³ Janusz Jasiñski,

który przez dwa dni, niemal bez przerwy,
relacjonowa³ przebieg wyœcigów, podawa³
wyniki, rozmawia³ z uczestnikami. W du¿ej
mierze to on tworzy³ atmosferê i klimat za-
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wodów. Tworzyli go tak¿e kibice. Szczególnie
widoczni i s³yszalni byli sympatycy klubu
„Olimpijczyk” ze Szczekocin:
- Przejechaliœmy 300 km, ¿eby dopingowaæ
swoich zawodników – mówi¹. – Nasz S³awek
w piêknym stylu zachowa³ tytu³, mamy zatem
kolejne z³oto. Dla takich chwil warto pokonywaæ setki kilometrów…

Publicznoœæ by³a aktywna na starcie, na trasie
i na mecie. Oklaskiwa³a tak¿e swoich faworytów podczas dekoracji. A najlepszych w kraju
prze³ajowców dekorowa³ pose³ na Sejm Janusz
Mikulicz, w³adze miasta, powiatu i prezes
DZKol Bogdan Rzepka.
By³y gratulacje dla zawodników i podziêkowania dla organizatorów, osób wspomagaj¹cych obie imprezy i sponsorów.
Zakoñczenie sezonu prze³ajowego z pewnoœci¹ uznaæ nale¿y za udane. Przed zawodnikami miesi¹ce przygotowañ do nastêpnego.
Organizatorzy natomiast maj¹ wystarczaj¹co
du¿o czasu, aby kolejny raz w pe³ni przygotowaæ siê na przyjêcie kolarzy z ca³ego kraju.
eg
fot. Emilia Grzeœkowiak, Stanis³aw Horodecki
***
Kategoria I ( 30-39 lat)
I miejsce - Miros³aw Bieniasz - KCP Górskie
Or³y Nowy Targ
II miejsce - Dominik Oglêdziñski - Kraków
III miejsce - Ernest Kurowski - Józefów
Kategoria II A (40-44 lat)
I miejsce - S³awomir Frejowski - MGLKS
“Olimpijczyk” Szczekociny
II miejsce - Krzysztof Gierczak - KEMA SPORT cs. Przemyœl
III miejsce - Wojciech Jurasz - Tarnowo
Kategoria II B (45-49 lat)
I miejsce - Wojciech Bartolewski - KS Scout
Czêstochowa
II miejsce - Artur Sp³awski - Poznañ
III miejsce - Jacek Brzózka - KS Lechia Piechowice

Burmistrz Chojnowa serdecznie dziêkuje wszystkim
osobom i instytucjom, które przyczyni³y siê do
wzorowej organizacji obu kolarskich imprez.
Podziêkowania kieruje do prezesa DZKol Bogdana
Rzepki, sêdziów, Miedziowego Centrum Kolarstwa,
komendanta i stra¿aków chojnowskiej jednostki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, policjantów Komendy Miejskiej w Legnicy i Komisariatu
w Chojnowie, komendanta i harcerzy chojnowskiego hufca ZHP oraz Starostwa Powiatowego.
Dziêkuje kierownikowi sekcji kolarskiej UKS
Oriens Eugeniuszowi Bobiowskiemu i cz³onkom
klubu, dyrekcjom, pracownikom i m³odzie¿y
Szko³y Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2
i Powiatowego Zespo³u Szkó³, dyrekcji i pracownikom Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejskiego
Domu Kultury.
Dziêkuje te¿ Drukarni Unifot za nieodp³atne
wykonanie plakietek i firmie cateringowej
Janusza Czapskiego.

Kategoria III A (50-54 lat)
I miejsce - Wojciech Kwiecieñ - Focus Bike
Team Opole
II miejsce - Jan £ozowicki - UKS Centrum
Nowa Ruda
III miejsce - Marek Witkiewicz - DHL
“Author-Panorama” Warszawa
Kategoria III B (55-59 lat)
I miejsce - Henryk Kruczek - MGI Prudnik
II miejsce - Waldemar Banasiñski - Kompania
Piwowarska WSÓ£ Sport Kielce
III miejsce - Miros³aw Soko³owski - Kowary
Kategoria IV A (60-64 lat)
I miejsce - Zbigniew Krzeszowiec - Gliwice
II miejsce - Jan Dymecki - Bike “Multisport”
Goleniów
III miejsce - Grzegorz Fajkowski - Wroc³aw
Kategoria IV B (65-69 lat)
I miejsce - Edmund Grabowski - KS “Lechia”
Gdañsk
II miejsce - Rados³aw Myszkowski - MKS
Aleksandrów £ódzki
III miejsce - Kazimierz Kuropatwa - PTC
Przemyœl
Kategoria V (od 70 lat)
I miejsce - Jerzy Podgórski - £ódŸ
II miesjce - Jan Janczewski - Lubin
III miejsce - Tadeusz Ferkaluk - Z³otoryja
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Na XX sesji
27 marca chojnowscy rajcy, po raz dwudziesty odbyli posiedzenie
Rady, na którym miêdzy innymi podjêto uchwa³ê w sprawie przekszta³cenia Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie w Miejski Oœrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji.
MOKSiR rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ z dniem 1 lipca. Przekszta³cona
jednostka poza dotychczasow¹ dzia³alnoœci¹ ma zajmowaæ siê m.in.
tworzeniem, utrzymywaniem i zarz¹dzaniem obiektami i urz¹dzeniami
sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi. Bêdzie te¿ organizatorem
us³ug dla ludnoœci w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
Ustalono tak¿e wysokoœæ op³at za zajêcie pasa drogowego. Uchwa³a
okreœla stawki kwot pobieranych przez Urz¹d Miejski w Chojnowie za
zajêcie pasa drogowego dróg miejskich na cele nie zwi¹zane z budow¹,
remontem i utrzymaniem dróg, a dotycz¹ce prowadzenia robót w pasie
drogowym.
Uchwa³a okreœla tak¿e stawki op³at za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami oraz obiektów i reklam.
eg

***
Sprawozdanie 2/2008 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa
w okresie od dnia 31 stycznia 2008 r. do dnia 26 marca 2008 r.
Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodarczego m.in.:
1. Zakupiono do Chojnowskiego Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej 50 szt. pojemników na odpady zmieszane - 0,11 m3
i 20 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 10 na
szk³o – 1,5 m3, 10 na plastik – 1,1 m3).
2. Wymieniono paliki przy 150 drzewkach posadzonych w roku 2006.
3. Przesadzono 3 drzewka z terenu Szko³y Podstawowej Nr 4 w zwi¹zku
z budow¹ basenu (2 szt. na ul. Chmieln¹, 1 szt. na ul. Samorz¹dow¹).
4. Zakupiono 4 tony masy asfaltowej na zimno w celu prowadzenia
napraw punktowych nawierzchni jezdni.
5. Inwestycje w trakcie realizacji:
- budowa nawierzchni ul. £u¿yckiej wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹,
- budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 2.
6. Trwa postêpowanie przetargowe dot. wyboru wykonawcy na:
- budowê nawierzchni ul. Rzemieœlniczej wraz z kanalizacj¹ ogólnosp³awn¹,
- budowê sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bielawskiej.
7. Zawarto porozumienie z Powiatowym Urzêdem Pracy na organizacjê
prac spo³ecznie u¿ytecznych dla 20 bezrobotnych na okres 6 miesiêcy
od 10.03.2008 r. Po weryfikacji zatrudniono 18 osób.
8. Zatrudniono w ramach robót publicznych 15 bezrobotnych na okres
6 miesiêcy od 17.03.2008 r. (13 stanowisk brukarz, 2 stanowiska malarz).
9. Trwa weryfikacja bezrobotnych do zatrudnienia od 01.04.2008 r.
pracowników interwencyjnych – 8 stanowisk meliorant.
Z zakresu Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Ochrony Œrodowiska m.in.:
1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 10 lokali
mieszkalnych przy zastosowaniu 95% i 92% bonifikaty na ³¹czn¹
kwotê 33.604 z³.
2. Wydano 6 decyzji przekszta³cenia udzia³ów w prawie u¿ytkowania
wieczystego w udzia³y w prawie w³asnoœci na rzecz osób fizycznych
oraz Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ”.
3. Przygotowano przetargi na sprzeda¿:
- nieruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowym po³o¿onej
przy ul. Fabrycznej,
- nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej przy ul. Koœciuszki 26,
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- 2 dzia³ek pod budowê gara¿y przy ul. Zielonej,
- na dzier¿awê gruntu na targowisku miejskim z przeznaczeniem na
prowadzenie dzia³alnoœci handlowej (zakoñczone wynikiem negatywnym,
gdy¿ nikt nie przyst¹pi³ do przetargu ustnego).
4. Wydano postanowienie w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Operatora Gazoci¹gów
Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. we Wroc³awiu.
5. Wydano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Rynek, ul. P. Skargi, ul. Chmielnej, pl. Zamkowym,
ul. K. Jadwigi, ul. Wolnoœci, ul. Moniuszki, ul. Œciegiennego, ul. Legnickiej, ul. Niemcewicza, ul. Rejtana, ul. Konstytucji 3-go Maja.
6. Z zakresu nadzoru nad gospodark¹ drzewostanem:
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie 10 szt. zagra¿aj¹cych
drzew gatunku topola przy ul. Okrzei w zamian za nasadzenie 20 szt.
dla firmy „FEERUM”,
- wydano decyzjê zezwalaj¹c¹ na usuniêcie zagra¿aj¹cego drzewa
gatunku wierzba przy ul. Kiliñskiego w zamian za nasadzenie 2 szt.
dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „M³odoœæ” oraz odmówiono wydania
zezwolenia na usuniêcie 2 szt. drzew gatunku wierzba i topola,
- wydano zezwolenie na usuniêcie 2 szt. zagra¿aj¹cych drzew gatunku topola przy ul. Fabrycznej dla osoby fizycznej w zamian za nasadzenie 4 szt.
7. W dniu 21 lutego 2008 r. podpisano porozumienie z Dolnoœl¹skim
Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we Wroc³awiu w sprawie
wspó³pracy z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w ramach ograniczenia bezrobocia na terenie miasta.
Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjêto 121 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 155 wniosków, przyznaj¹c
dodatki mieszkaniowe na kwotê 15.831,88 z³, (wydano 143 decyzji
pozytywnych i 12 decyzji negatywnych). Za miesi¹c I i II 2008
wyp³acono dodatki mieszkaniowe na kwotê 94.633 z³.
2. Dowody osobiste: przyjêto 171 wniosków, wydano 775 dowodów
osobistych.
Z zakresu Urzêdu Stanu Cywilnego m.in.:
1. Wydano:
- 36 decyzji administracyjnych,
- 4 zaœwiadczenia do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego zagranic¹,
- 19 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego.
2. Sporz¹dzono:
- 5 aktów urodzenia,
- 17 aktów ma³¿eñstwa,
- 19 aktów zgonu.
3. Za³atwiono:
- 110 spraw z biurem ewidencji ludnoœci i USC,
- 186 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- 1 korespondencjê konsularn¹.
4. Sprawdzono oko³o 150 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
5. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego /z³ote gody/.
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Jak wnuk o babce opowiada³:
gawêda o Magdalenie Samozwaniec
1 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
goœciliœmy Rafa³a Podrazê, stryjecznego
wnuka Magdaleny Samozwaniec. A niemal
dok³adnie 40 lat temu, bo 6 kwietnia 1968 r.
z czytelnikami chojnowskiej biblioteki spotka³a
siê sama Magdalena Samozwaniec, jedna
z najpoczytniejszych polskich pisarek XX wieku.
I naprawdê, nie jest to primaaprilisowy ¿art.
Rafa³ Podraza napisa³ ksi¹¿kê pt.”Magdalena,
córka Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie
Samozwaniec”, któr¹ uznano za jedn¹ z najlepszych ksi¹¿ek wspomnieniowych 2007 roku
(laureatka ubieg³orocznych Miêdzynarodowych
Targów Ksi¹¿ki w Krakowie i Warszawie,
„Srebrny Laur 2007” - nagroda Zwi¹zku
Literatów Polskich).
Wspomnienia o Magadalenie Samozwaniec
wywo³a³y bardzo du¿e zainteresowanie. Obecnie autor przygotowuje drugie, uzupe³nione
o relacje innych znajomych pisarki, wydanie
swojej ksi¹¿ki, a tak¿e „Gawêdy Magdaleny
Samozwaniec” i „Listy Magdaleny Samozwaniec”.
Nasz goœæ - lubinianin z pochodzenia - zanim
przed kilkoma laty opuœci³ nasze strony,
zainicjowa³ i wspó³organizowa³ pierwsz¹,
jeszcze legnick¹ edycjê Festiwalu Piosenki
im. Anny Jantar. By³ tak¿e dziennikarzem
m.in. tygodników „Panorama Legnicka”

i „Konkrety”. Podczas spotkania autorskiego
w naszej bibliotece, w którym uczestniczy³a
m³odzie¿ z Powiatowego Zespo³u Szkó³, Rafa³
Podraza opowiada³, w jaki sposób powsta³a
jego ksi¹¿ka. Niezwyk³a, bo bêd¹ca zbiorem
wspomnieñ kilkudziesiêciu osób, które osobiœcie zna³y jego s³awn¹ babkê. Niestety, wielu
z jego rozmówców ju¿ nie ¿yje. Okaza³o siê,
¿e czêsto udawa³o mu siê, niemal w ostatniej
chwili, porozmawiaæ z nimi o wyj¹tkowej osobowoœci, jak¹ by³a Magdalena, córka i wnuczka
wybitnych polskich malarzy, siostra znanej
poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Mo¿na by³o równie¿ sporo dowiedzieæ siê
o prywatnym, barwnym ¿yciu Kossakówny

i jej rodziny. Rafa³ Podraza potrafi³ to bardzo
ciekawie opowiedzieæ - w sposób bezpoœredni,
ale i z niew¹tpliwym wdziêkiem. Byæ mo¿e
ten talent odziedziczy³ po babce. Nie brakowa³o pytañ od publicznoœci i znacznie przekroczyliœmy przeznaczony dla nas czas.
Zapraszamy do biblioteki – posiadamy w swoich zbiorach, i ksi¹¿kê naszego goœcia, i kilka
powieœci Magdaleny Samozwaniec.
Mamy nadziejê, ¿e niebawem Rafa³ Podraza
ponownie odwiedzi Chojnów, i ¿e poznamy
jego literack¹ twórczoœæ jeszcze bardziej. Wyda³
bowiem równie¿ tomik wierszy pt. „Moja
intymnoœæ” i jest autorem tekstów piosenek,
wspó³pracuje m.in. z Kasi¹ Wilk, Natali¹
Kukulsk¹, Halin¹ Fr¹ckowiak.
Barbara Landzberg

Wymarzona p³yta Misia Jubelka
W ubieg³ym roku, w piwnicznych czeluœciach
MDK, grupa chojnowskich muzyków rockowych mia³a kilkugodzinn¹ sesjê nagraniow¹.
Zarejestrowano piêæ utworów. Celem mia³a
byæ okolicznoœciowa p³yta, ale ¿eby mog³a
siê ukazaæ, trzeba by³o zebraæ okreœlon¹ sumê
pieniêdzy. Dla podgrzania atmosfery na chojnowski i legnicki rynek muzyczny wypuszczony zosta³ singiel w symbolicznej iloœci.
Dostali go nieliczni szczêœliwcy. Wtedy to
w³aœnie, tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, w œwiat posz³a informacja, ¿e p³yta bêdzie
sygnowana nazw¹ - Miœ Jubelek i Przyjaciele.
Mija³y dni. Mija³y poszczególne miesi¹ce.
Powoli acz systematycznie poszczególne etapy
tego fonograficznego przedsiêwziêcia zaczyna³y byæ realizowane.
Koszty finansowe, oczywiœcie, przewy¿szy³y
wyobra¿enia samego pomys³odawcy. Nie
mo¿na by³o jednak za³amywaæ r¹k. Z pomoc¹
przysz³o kilku chojnowskich radnych, osoby
prywatne i pewne firmy z Chojnowa i okolic.
Wydawa³o siê, ¿e wszystko jest ju¿ zapiête na
ostatni guzik.
Datê premiery p³yty wyznaczono na 21 marca,
miejsce akcji - CK „Muza”, okolicznoœæ ogólnopolska trasa koncertowa “Punky,
Reegae, Live 2008”
Mia³y zagraæ miêdzy innymi: Leniwiec i Farbe
Lehre. Dwa dni przed godzin¹ X, okaza³o siê
¿e, do hurtowni na czas nie dowieziono pu-
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de³eczek. Z tej dosyæ kuriozalnej i pechowej
opresji, pomoc przysz³a od pani Stanis³awy
Szulakowskiej ze sklepu Radiola. Na wieœæ
o k³opotach zafundowa³a pude³eczka. Uf i po
problemie. Mo¿na wiêc by³o siê ju¿ wybraæ
do Lubina. Wed³ug pana Zbigniewa Halikowskiego, znanego chojnowskiego artysty, CK
„Muza” to presti¿owe miejsce. Sama trasa
koncertowa i zespo³y tam wystêpuj¹ce to absolutna ekstraklasa krajowego, niezale¿nego
rocka. Farben Lehre, Leniwiec czy Koniec
Œwiata znawcom tematu chyba nie trzeba
przedstawiaæ. I tylko garstka osób wiedzia³a,
¿e niejaki Miœ Jubelek po raz czwarty w swoim
¿yciu wraz ze swoj¹ grup¹ Leniwiec wykona

ich klasyk, czyli utwór “Heretyk”. Tak¹ premierê p³yty mo¿na sobie tylko wymarzyæ.
Blisko 200 osób pod scen¹. Egzemplarze p³yty
rozesz³y siê jak œnieg w maju. Pierwsze
opinie na temat utworów zawartych na p³ycie
s¹ co najmniej zaskakuj¹ce. Padaj¹ takie
porównawcze nazwy jak: Mono Negra, Joy
Diwision. Ciekawe, co jeszcze ludzie wymyœl¹.
Ale atmosfera tego dnia podczas koncertu
by³a nieziemska.
Uprzedzaj¹c ewentualne pytania nale¿y dodaæ,
¿e „Miœ Jubelek i Przyjaciele” jest projektem
czysto studyjnym. Obecnie trwaj¹ mozolne
prace nad kolejnym materia³em p³ytowym.
Zmieni³ siê te¿ sk³ad grupy. Jest nowy perkusista i drugi gitarzysta. Byæ mo¿e w nastêpnym
roku byt studyjny zmieni siê w twór koncertowy. Ale do tego faktu droga jeszcze daleka.
red.
fot. B. Misikiewicz
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Z cyklu „Warto poznaæ”

Arcydzie³a-rêkodzie³a

Wspania³a ¿ona, kochaj¹ca matka i babcia - pani Barbara Trytek chojnowianka z pasj¹. Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza na wyszywaniu
i haftowaniu, a w tym niezwykle relaksuj¹cym zajêciu pomaga jej
m¹¿ - pan Czes³aw.
Pomys³ na wyszywanie narodzi³ siê zupe³nie przypadkiem. Pani¹ Basiê zafascynowa³ prezent, jaki otrzyma³a od znajomych. By³ to niewielki wyszywany obrazek przedstawiaj¹cy kolorowe bratki.
- By³ przecudny - wspomina kobieta kiedy tylko go ujrza³am, wiedzia³am, ¿e i ja
chcê spróbowaæ w³asnych si³ w tym fachu.
Odt¹d w zasadzie nie ma dnia, w którym,
choæ na chwilê, nie wezmê do rêki p³ótna.
Pierwsze kroki w wyszywaniu pani Barbara
stawia³a, chyba jak wszystkie dzieci, ju¿
w szkole podstawowej, podczas lekcji
techniki. Jednak wtedy, to zajêcie zupe³nie
nie przypad³o jej do gustu.
- By³am zbyt m³oda i nie mia³am cierpliwoœci. Jak ka¿de dziecko wola³am spêdzaæ
czas z rówieœnikami - t³umaczy pani Barbara.
- Widocznie musia³am dojrzeæ to tego, by
haftowanie sprawia³o mi radoœæ.
Haftowania pani Basia nauczy³a siê “metod¹
prób i b³êdów”, choæ - jak przyznaje pocz¹tki nie by³y ³atwe.
- Kiedy coœ mi nie wychodzi³o, natychmiast
odstawia³am pracê. W nauce i doskonaleniu tego zajêcia bardzo pomog³y mi specjalistyczne czasopisma, z których do dziœ
czerpiê inspiracje.
Tematami wyszywanych obrazów jest w zasadzie wszystko pocz¹wszy od krajobrazów, portretów, zwierz¹t i roœlin, po motywy zwi¹zane z okolicznoœciami, np. œwiêtami Bo¿ego Narodzenia b¹dŸ wielkanocnymi. Natomiast osob¹, która je podsuwa
jest, przede wszystkim, wnuczka, która
czêsto, niczym z rêkawa, sypie oryginalnymi pomys³ami.
Swoj¹ pasj¹ pani Barbara zarazi³a tak¿e
mê¿a.
- Jest bardziej cierpliwy i dok³adny - przyznaje kobieta - czasmi nawet, tworz¹c obraz,
który ma stanowiæ prezent dla znajomych
w obawie przed tym, ¿e mo¿emy nie zd¹¿yæ
wykonaæ go na czas, razem siadamy przy
jednym p³ótnie. Praca postêpuje wtedy
b³yskawicznie.
Pañstwo Trytek nie potrafi¹ zliczyæ, ile prac
ju¿ wykonali, poniewa¿ wiêkszoœæ z nich
stanowi³a podarunek i obecnie znajduje siê
u bliskich i znajomych.
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- Mamy równie¿ wiele zleceñ na wykonanie
konkretnego obrazu - mówi pani Basia pamiêtam, jak wiele prac stworzyliœmy zainspirowani smutnym okresem po œmierci
Papie¿a Jana Paw³a II - wielu naszych
bliskich chcia³o mieæ wtedy wyszyty przez
nas wizerunek Ojca Œwiêtego.

Czas wykonania jednego obrazu zale¿y
oczywiœcie od jego formatu, ale równie¿ od
pory roku i czasu, jakim wraz z mê¿em dysponujemy. - mówi pani Basia - Jak wiadomo, przyjaznym jest dla nas okres zimowy
obfituj¹cy w d³ugie, ch³odne wieczory.
Wtedy, przy wyszywaniu relaksujemy siê, to
nas wycisza i uspokaja. A gotowe prace daj¹
ogromn¹ satysfakcjê, zw³aszcza wtedy, gdy
podobaj¹ siê bliskim.

Haftowanie stanowi dla ma³¿eñstwa czas
odprê¿enia, odpoczynku i relaksu. Daje im
przy tym niezwyk³¹ frajdê, gdy koñcowy
efekt jest zadowalaj¹cy. Przepiêkne ró¿nobarwne obrazy, precyzyjnie wyszyte obrusy
i bie¿niki s¹ nie lada ozdob¹ domu pañstwa
Trytek.
- Wyszywanie by³o dla mnie równie¿ niezwykle wa¿nym elementem rehabilitacyjnym - przyznaje pani Basia - poniewa¿ pomog³o mi, dziêki systematycznemu æwiczeniu rêki, odzyskaæ w niej sprawnoœæ fizyczn¹,
któr¹ utraci³am podczas choroby.
Pañstwo Trytek wci¹¿ szukaj¹ nowych pomys³ów, jak wykorzystaæ nabyte umiejêtnoœci. W tym roku postanowili sami zrobiæ
oryginalne kartki wielkanocne, naklejaj¹c
na tekturowy kartonik p³ótno z wyhaftowanym motywem œwi¹tecznym.
- Bliscy byli zaskoczeni, ale równie¿ zafascynowani oryginalnoœci¹ pocztówki - mówi
Pani Basia - a to dla mnie najwiêksze osi¹gniêcie, by tak¹ drobnostk¹ sprawiaæ radoœæ.
¯yciowa pasja dwojga ludzi, choæ przez
nich samych uwa¿ana za “zwyk³¹” jest wspania³ym pomys³em na spêdzanie wspólnie
wolnego czasu. Jest przyjemn¹ chwil¹
zapomnienia w dzisiejszych trudnych i wype³nionych problemami czasach. Sprawia
nie tylko radoœæ samym artystom, ale równie¿ i tym, którzy maj¹ zaszczyt posiadaæ
prace pañstwa Trytek.
A.K.
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Sprytni oferenci
Gdy artyku³ z ostatniego numeru G. Ch.
pt. “Uwaga - oferuj¹, oszukuj¹, kradn¹”
nabiera³ redakcyjnej i dziennikarskiej mocy,
pojawi³ siê, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, kolejny „oszukañczy epizod”.
Nie jest mo¿e ten przypadek a¿ tak dramatyczny w skutkach, ale same mechanizmy
dzia³ania s¹ bardzo podobne.
Na terenie Chojnowa od d³u¿szego ju¿ czasu,
dzia³a telewizja kablowa. Cieszy siê ona sporym
zainteresowaniem. I co jest naturalne, jest te¿
sol¹ w oku dla innych telewizji komercyjnych.
¯eby wiêc poszerzyæ swój rynek odbiorców
tzw. przedstawiciele konsorcjów telewizyjnych, kr¹¿¹ po domach. Na pozór wszystko
jest w porz¹dku. M³odzi ludzie, ubrani na
galowo, z uœmiechem na twarzy maj¹
upowa¿nienia i dokumenty potwierdzaj¹ce

autentycznoœæ wykonywanej pracy i ich przynale¿noœæ do firmy. Jest jednak pewne ale...
Przedstawiciele ci pos³uguj¹ siê k³amstwem.
Informuj¹ mianowicie abonentów telewizji
kablowej, ¿e ta wkrótce przestanie dzia³aæ,
oni zatem s¹ „wybawieniem” dla fanów
wielokana³owej telewizji i proponuj¹ podpisanie umowy z firm¹, któr¹ reprezentuj¹.
Sko³owany domownik, gdy nieopatrznie podpisze umowê, to po jakimœ czasie oka¿e siê,
¿e bêdzie op³aca³ ju¿ na dwa fronty.
A sk¹d wiemy, ¿e to lipa?
Pewien rozwa¿ny czytelnik po wizycie parki
handlowej wiedziony podejrzeniami, wykona³
telefon do Biura Obs³ugi Klienta firmy Multimedia Polska we Wroc³awiu – obecnego
w³aœciciela naszej kablówki – i wszystko
sta³o siê jasne.

K³amstwo ma wiêc krótki ¿ywot. A w ilu
przypadkach chojnowianie dali siê namówiæ?
Podobno w kilkudziesiêciu. Handlowe
sztuczki s¹ coraz bardziej wyrafinowane.
P.M.

Wiedza i umiejêtnoœci - najwiêkszy kapita³ cz³owieka
Czy warto siê uczyæ? To pytanie zadaj¹ sobie
kolejne pokolenia m³odych ludzi. Dzisiejszy
œwiat nie daje m³odemu cz³owiekowi zbyt
wielkiego wyboru. Bez wykszta³cenia i odpowiednich kwalifikacji nie³atwo odnaleŸæ
siê na rynku pracy.
Czêsto zdarza siê, ¿e m³ody cz³owiek, mieszkaj¹cy na wsi lub w ma³ym miasteczku, nie
dostrzega potrzeby uczenia siê. W œrodowisku, w którym ¿yje, nie widzi przyk³adów,
¿e aktywnoœæ i podjêcie nauki s¹ œrodkami do
osi¹gniêcia ¿yciowego sukcesu. Niew¹tpliwie
jest to problem bardzo z³o¿ony, zwi¹zany
z brakiem pozytywnych wzorców i pomys³ów na ¿ycie, niewiar¹ we w³asne mo¿liwoœci.
Nie bez znaczenia jest tak¿e czynnik finansowy – do szko³y trzeba przecie¿ dojechaæ,
zakupiæ podrêczniki i inne materia³y szkolne.
A wiadomo przecie¿, ¿e wskaŸniki bezrobocia i liczba rodzin w trudnej sytuacji finansowej s¹ wy¿sze na wsi i w ma³ych miastach
ni¿ w du¿ych. To ju¿ na samym pocz¹tku stawia m³odzie¿ z ma³ych miejscowoœci w gorszej sytuacji ni¿ ich rówieœników z wiêkszych
miast. Najgorszym przejawem tej trudnej
sytuacji jest ca³kowite zaniechanie nauki.
Jednym z istotnych elementów, sk³adaj¹cych
siê na samoocenê, jest pozytywna opinia
o w³asnym œrodowisku. To bardzo wa¿ny
czynnik budowania œwiadomoœci m³odego
cz³owieka. A przecie¿ wielu z nas znany jest
„kompleks prowincji”, który zamyka siê
w myœlowym schemacie: „Jestem ze wsi, a wiêc
gorszego miejsca na ziemi. Moi rówieœnicy
z wiêkszych miast s¹ lepsi ode mnie, bo ich
start ¿yciowy jest lepszy”.
Wychodz¹c naprzeciw takim problemom,
Europejski Fundusz Spo³eczny, w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
przeznaczy³ œrodki na dzia³ania, maj¹ce na
celu podnoszenie poziomu wykszta³cenia
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oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia
spo³ecznego. Dzia³ania te realizowane s¹
przez Starostwo Powiatowe oraz nauczycieli
i pracowników Powiatowego Zespo³u Szkó³
w Chojnowie. Ide¹ przedsiêwziêcia jest promocja
oferty edukacyjnej, pokazanie m³odzie¿y
z Chojnowa i okolicznych wsi korzyœci, p³yn¹cych z kszta³cenia, pobudzenie motywacji
i aspiracji oraz pokazanie dobrych stron
mieszkania „na prowincji”.
Podjête dzia³ania kierowane s¹ do uczniów
klas gimnazjalnych oraz ich rodziców z obszaru
miasta Chojnowa i okolicznych wsi. Uczniowie
klas III stoj¹ przed trudnym wyborem dalszej
drogi ¿yciowej. Potrzebuj¹ rzetelnej informacji o mo¿liwoœciach kszta³cenia w najbli¿szej
okolicy, pomocnej w podjêciu w³aœciwego
wyboru szko³y œredniej. Zaplanowane dzia³ania maj¹ uwiadomiæ im, jak mog¹ uzyskaæ
wykszta³cenie oraz potrzebne kwalifikacje.
Oferta skierowana jest tak¿e do ich rodziców
– jako tych, którzy mog¹ w najwiêkszym
stopniu motywowaæ swoje dzieci i maj¹ decyduj¹cy wp³yw na ich wybory ¿yciowe.
Oferta promocyjno – informacyjna pozwoli
osobom doros³ym uzmys³owiæ sobie fakt, ¿e
one tak¿e mog¹ podnosiæ swoje kwalifikacje
poprzez kursy i szkolenia oraz naukê
w szko³ach dla doros³ych.
W ramach omawianego projektu odby³y siê
spotkania promocyjno – informacyjne z uczniami gimnazjów chojnowskich oraz Zagrodna,
Mi³kowic, Lubiatowa i Gromadki, a tak¿e ich
rodzicami. Podczas spotkañ przekazano
uczestnikom informacje o mo¿liwoœciach
miasta Chojnowa w zakresie edukacji, a tak¿e
motywowano do kontynuowania nauki.
Celem tych spotkañ by³o równie¿ poinformowanie o organizacji Festiwalu Nauki.
Odbêdzie siê on 4 kwietnia 2008 r. w hali
sportowej Powiatowego Zespo³u Szkó³ przy
ul. Matejki 1 w godzinach 900 -1400. Jego

Europejski Fundusz Społeczny
Projekt wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

celem jest ca³oœciowa prezentacja oferty
edukacyjnej Powiatowego Zespo³u Szkó³ –
kierunków kszta³cenia oraz kwalifikacji
i zawodów, które mo¿na uzyskaæ dziêki
nauce w Powiatowym Zespole Szkó³.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy!!!
M.P.

Spó³ka z o.o. „Metal-Cynk”
w Chojnowie, ul. Kiliñskiego 25

zatrudni pracownika do dzia³u sprzeda¿y
Wymagania:

* znajomoœæ jêzyka niemieckiego
w stopniu komunikatywnym,

* wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze.
Oferujemy pracê w mi³ym zespole, p³aca do
uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy
o sk³adanie pisemnych ofert na adres firmy.
Informacje dodatkowe mo¿na uzyskaæ w sekretariacie firmy pod numerem telefonu:

(076) 818-80-53, wew. 50.
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Zwi¹zkowa Wielkanoc
„Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne s¹ dla mnie mi³¹ okazj¹, by
przes³aæ Wszystkim - a za Waszym poœrednictwem tak¿e Osobom
Niepe³nosprawnym - najlepsze ¿yczenia z zapewnieniem o duchowej
jednoœci w tych œwi¹tecznych dniach.

Ka¿de œwiêta maj¹ nam pomóc spotkaæ Chrystusa i zaprzyjaŸniæ siê
z Nim. Niech równie¿ i te stan¹ siê czasem poznania Zmartwychwsta³ego
Pana przekazuj¹cego swoje zapewnienie: “oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.”
Obok ¿yczeñ, które sk³adam, mi³o mi równie¿ poinformowaæ, ¿e po
nominacji Ksiêdza Biskupa Stefana Regmunta na biskupa zielonogórsko - gorzowskiego powierzono mi opiekê duszpastersk¹ nad
osobami niepe³nosprawnymi w Diecezji Legnickiej. Towarzysz¹c
Ksiêdzu Biskupowi przez wiele lat, tak¿e podczas licznych spotkañ
z Niepe³nosprawnymi, mia³em okazjê przyjrzeæ siê tej szczególnej
“cz¹stce” Koœcio³a legnickiego, której teraz bêdê mia³ zaszczyt s³u¿yæ (…)
Ks. Marek Mendyk

List tej treœci odczyta³ ks. Artur Trela na wielkanocnym spotkaniu zorganizowanym przez Dolnoœl¹ski Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu
Ko³o w Chojnowie.
26 marca w siedzibie WTZ, cz³onkowie zwi¹zku spotkali siê na tradycyjnym œwi¹tecznym poczêstunku.
Goœci przywita³a przewodnicz¹ca Teresa Kamiñska, sk³adaj¹c jednoczeœnie ¿yczenia zdrowia i wielu ³ask bo¿ych na ca³y rok. Do³¹czy³
siê do nich ks. Trela, który rozpocz¹³ spotkanie krótk¹ modlitw¹
i odczytaniem treœci listu ks. Marka Mendyka.
- Okolicznoœciowe spotkania, to jedna z form naszej dzia³alnoœci –
wyjaœnia szefowa chojnowskiego zwi¹zku T. Kamiñska. – To jedne z tych
chwil, kiedy mo¿emy wspólnie zasi¹œæ przy stole, wspólnie siê pomodliæ,
porozmawiaæ w zaprzyjaŸnionym gronie o ³¹cz¹cych nas problemach.
Spotkania tego typu z pewnoœci¹ scalaj¹ niewielk¹ spo³ecznoœæ, integruj¹
jej cz³onków i zbli¿aj¹ do siebie ludzi, którzy czêsto czuj¹ siê wyalienowani. W tym œrodowisku s¹ wœród swoich, w gronie niemal rodzinnym.
eg

Uroczyste œniadanie wielkanocne
w WTZ
20 marca w Warsztacie Terapii
Zajêciowej odby³o siê uroczyste
œniadanie wielkanocne, które przygotowali uczestnicy z pomoc¹ terapeutów. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê od przeczytania Mêki Pañskiej
oraz wspólnej modlitwy. Kierownik
Warsztatu nawi¹za³ równie¿ do
tradycji wielkanocnej i z³o¿y³
wszystkim obecnym ¿yczenia. Nastêpnie zasiedliœmy do piêknie
udekorowanego sto³u i zaczêliœmy
spo¿ywaæ posi³ki. Na œwi¹tecznym stole znalaz³y siê tradycyjne
wielkanocne potrawy takie jak:
¿urek, sa³atki, jajka faszerowane,
bia³a kie³basa, æwik³a z chrzanem,
ró¿nego rodzaju baby wielkanocne
i inne ciasta. Wa¿ne jest, abyœmy
pielêgnowali i dbali o nasze tradycje. Jednoczeœnie musimy pamiêtaæ te¿ o ludziach, którzy z ró¿nych wzglêdów nie zasi¹d¹ tak
jak my do takiego œniadania.
wt
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Kronika
towarzyska
UUU
Z okazji „osiemnastych urodzin”
pani mgr Gra¿ynie Wróbel moc
serdecznych ¿yczeñ, du¿o zdrowia,
spe³nienia marzeñ oraz dokonañ
artystycznych sk³ada brat Andrzej
z rodzink¹.

UUU

D³ugo czekaliœmy owej godziny;
Wreszcie nadesz³y Twe urodziny;
Chcielibyœmy przed Tob¹ serca otworzyæ
I najserdeczniejsze ¿yczenia z³o¿yæ.
W ka¿dej chwili, zawsze, wszêdzie
Niech Ci w ¿yciu dobrze bêdzie,
Niech Ciê dobry los obdarzy
Wszystkim o czym Twoje serce marzy.

Kochanej mamusi i ¿onie Teresie
Kozak z okazji zbli¿aj¹cego siê
jubileuszu urodzin wszystkiego
najlepszego ¿ycz¹ m¹¿ Józef i dzieci:
Ania i Piotrek oraz Ania i £ukasz .
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Burmistrz Miasta Chojnowa
og³asza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ lokalu
mieszkalnego nr 5 po³o¿onego w budynku mieszkalnym
2-kondygnacyjnym z poddaszem przy ul. Mickiewicza 13
w Chojnowie, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 17/8
o pow. 263 m2, wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
do dnia 17-05-2098 r. u³amkowej czêœci gruntu, dla której S¹d
Rejonowy w Z³otoryi prowadzi ksiêgê wieczyst¹ Nr 11881:

Nieruchomoœæ wolna jest od obci¹¿eñ na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowi¹zañ. Nabywca przejmuje nieruchomoœæ w stanie istniej¹cym.
Lokal wyposa¿ony jest w ogrzewanie gazowe.
Nieruchomoœæ zagospodarowana jest jako lokal mieszkalny, a w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa ujêta jest jako teren zabudowy
mieszkaniowej.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 7 maja 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 11 Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie. Wadium (w pieni¹dzu) w okreœlonej wysokoœci nale¿y
wp³aciæ na konto Urzêdu Miejskiego w Chojnowie Nr 3986440000000021212
0000050 Bank Spó³dzielczy w Chojnowie, Rynek 18/19 do dnia 30 kwietnia 2008 r.
Uczestnicy przetargu zobowi¹zani s¹ posiadaæ dokumenty: to¿samoœci,
potwierdzenie wniesienia wadium, a podmioty inne ni¿ osoby fizyczne dodatkowo
wyci¹g z w³aœciwego rejestru oraz pe³nomocnictwo do udzia³u w przetargu.
Wp³acenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem siê z Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 14-09-2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci /Dz.U.Nr 207, poz. 2108/.
Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba
wp³acaj¹ca wygra przetarg, zwrócone zaœ niezw³ocznie, tj. nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od daty odwo³ania lub zamkniêcia przetargu, pozosta³ym osobom.
Ustala siê post¹pienie w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1% ceny wywo³awczej,
z zaokr¹gleniem w górê do pe³nych dziesi¹tek z³otych tj. nie mniej ni¿ 1.900,00 z³.
Cenê nabycia, równ¹ cenie osi¹gniêtej w przetargu, wp³aca siê na konto Urzêdu
Miejskiego w Chojnowie Nr 13864400000001490620000020 Bank Spó³dzielczy
w Chojnowie, Rynek 18/19 najpóŸniej przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie siê uczestnika, który wygra³ przetarg, od zawarcia umowy w ustalonym
terminie spowoduje utratê wp³aconego wadium. Koszty zwi¹zane z przeniesieniem prawa w³asnoœci ponosi w ca³oœci nabywca.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug sprzeda¿ samodzielnego lokalu zwolniona jest od podatku od
towarów i us³ug.
Lokal mo¿na ogl¹daæ w dniach 14-30 kwietnia 2008 r. w godz. 10.00 do 14.00.
Klucze dostêpne s¹ w Chojnowskim Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej - ul. Drzyma³y 30 (tel. 076 81-88-370). Zastrzega siê prawo
uniewa¿nienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w pok. nr 12 tut. Urzêdu lub telefonicznie
pod numerem 076 81-86-680. Og³oszenia o przetargach organizowanych przez
Burmistrza Miasta Chojnowa dostêpne s¹ w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie: bip.chojnow.net.pl.
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„Jak czytaæ”
27 marca, w piêkne, wiosenne popo³udnie,
odby³o siê kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki. Czas umila³ nam esej
autorstwa Daniela Pennac’a „Jak powieœæ”.

Ka¿dy z nas spotka³ siê z niechêci¹ osób m³odych do czytania lektur, a nawet z w³asnego
doœwiadczenia wiemy, ¿e niekiedy by³a to
przys³owiowa „droga przez mêkê”. Dlaczego
tak siê dzieje? Co jest przyczyn¹ tej niechêci?
Autor ksi¹¿ki – wieloletni pedagog, nauczyciel jednego z paryskich liceów – twierdzi, ¿e
sami doroœli zabijaj¹ w dzieciach radoœæ czytania. Kiedy nasza pociecha ju¿ zna literki,
ale dopiero sylabizuje wyrazy, ka¿emy mu
czytaæ. Kiedy dziecko ogl¹da telewizjê zbyt
d³ugo, ka¿emy mu iœæ do pokoju i zaj¹æ siê
lektur¹. I wtedy czytanie staje siê po postu
kar¹. Jak odwróciæ ten proces? W bardzo
prosty i skuteczny sposób – zacz¹æ g³oœno
dziecku czytaæ, bezinteresownie. Po pewnym
czasie ono samo zaproponuje ksi¹¿ki do
wspólnego czytania. I tak uszanowane bêd¹
niezniszczalne prawa czytelnika: prawo do
nieczytania, przeskakiwania stron, niekoñczenia, ponownego czytania, czytania
byle czego, prawo do bovaryzmu (mitomanii),
do czytania byle gdzie, na wyrywki, na g³os
i do zamilkniêcia - niekomentowania ksi¹¿ki.
Wed³ug opinii wszystkich obecnych klubowiczek, ka¿dy rodzic powinien przeczytaæ ten
esej. Bez wzglêdu na wiek dziecka, zawsze
mo¿na obudziæ w nim radoœæ czytania, ale
trzeba zrobiæ to w umiejêtny sposób, tak jak
radzi autor.
A sam¹ ksi¹¿kê czyta siê jak powieœæ, „jednym tchem”. I kto to powiedzia³, ¿e eseje s¹
nie do przeczytania?
Nastêpne spotkanie DKK odbêdzie siê
25 kwietnia, a tematem bêd¹ dwie powieœci
W³adimira Sorokina - „Lód” i „Bro”.
Wszystkich chêtnych zapraszamy.
Anna Kopyra – Moderator DKK
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“Fotel lidera jest nasz”
Wi e œ c i s z a c h o w e
Udany wystêp szachisty MDK DANY
w Mistrzostwach Polski Leœników
Rozegrane w dniach 12-15. 03. 2008 r. XVI Mistrzostwa
Polski Leœników w Szklarskiej Porêbie zgromadzi³y na
starcie 67 zawodników, w tym naszego Darka Rymaszewskiego - na co dzieñ pracownika BHP Leœnictwa.
Turniej trwa³ na dystansie 11 rund, czas gry 30 min. dla
zawodnika. Mecze sêdziowali: Rafa³ Siwek z Wroc³awia
i Jerzy Pud³o z Chojnowa.
Przez 11 rund toczy³a siê bezpardonowa walka o czo³owe miejsca, tym bardziej, ¿e wyniki indywidualne zawodników z ka¿dej dru¿yny by³y brane do punktacji dru¿ynowej. Darek posiada³ najwy¿szy - ranking FIDE 2218 pkt.
Jego rywalem by³ zawodnik z Poznania graj¹cy w II
lidze Tomasz Krzysztofiak ranking FIDE 2105. Bezpoœredni¹ partiê miêdzy nimi wygra³ zawodnik
z Poznania, który do koñca turnieju nie przegra³ ¿adnej
partii. Dla Darka by³a to jedyna pora¿ka, która zadecydowa³a o zajêciu przez niego II miejsca.
Koñcowe wyniki:
1. Tomasz Krzysztofiak
2. Dariusz Rymaszewski
3. Tomasz Findysz
4. Stanis³aw Przytulski
5. Cezary Molin

10pkt
9 pkt
7,5 pkt
7,5 pkt
7 pkt

RDLP Poznañ
RDLP Wroc³aw
RDLP Szczecin
RDLP Krosno
RDLP Katowice

W punktacji dru¿ynowej wygra³a dru¿yna z RDLP
Wroc³aw w sk³adzie: Darek Rymaszewski, Andrzej
PoŸdziorka, uzyskuj¹c 16 pkt. II miejsce zajê³a dru¿yna
z Poznania, natomiast III miejsce Toruñ.
***

Ogólnopolski Maraton Nocny
w ¯arowie
Rozegrany maraton zgromadzi³ na starcie ponad stu
zawodników, a wœród nich naszego zawodnika Jakuba
Hajnrycha. Startowa³o wielu znanych zawodników posiadaj¹cych wysokie rankingi ELO.
W tak silnej obsadzie bardzo dobry wynik uzyska³ nasz
zawodnik, który w koñcowej klasyfikacji znalaz³ siê na
10 miejscu. W trakcie gry dwukrotnie zremisowa³ z mistrzem
Brodowskim, z Sapurem oraz ze zwyciêzc¹ ca³ego
turnieju - Tomczakiem. Zajête 10 miejsce w tak mocnej
obsadzie zawodników nale¿y zaliczyæ do bardzo
udanego wystêpu naszego zawodnika.

Uwaga
Zaleg³y mecz Ligi Okrêgowej z Miedzi¹ Legnica rozegrany zostanie 13 kwietnia o godz. 10.00.
j.p.
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Za nami trzy kolejki wiosennej rundy
rewan¿owej.
Kibice zadawali sobie pytanie: jak s¹
przygotowani do sezonu nasi pi³karze? Na te i inne pytania mia³y odpowiedzieæ pierwsze spotkania.
Pierwszy przypad³ nam mecz z Konfeksem Legnica. Smaczkiem tego
pojedynku by³ fakt, i¿ dwa nowe
wzmocnienia naszej dru¿yny: bramkarz
Grzegorz Sinasis i napastnik Seweryn
Kêdzierski, to byli wieloletni zawodnicy Konfeksu.
Gospodarze postanowili jednak postawiæ na swoim. Spokojnie do przerwy prowadzili 3:0. Potem jednak to
nasi zawodnicy zaczêli mozolnie odrabiaæ straty - dziêki w koñcu dobrze
graj¹cej obronie i pomocy.
W doliczonym czasie gry gospodarzom
dopisa³ ³ut szczêœcia. Akcja rozpaczy
przynios³a zwyciêstwo, a Chojnowiance utratê fotela lidera.
Druga kolejka spotkañ odby³a siê
w Wielk¹ Sobotê. Tym meczem chojnowscy pi³karze mieli powetowaæ
sobie straty sprzed tygodnia. Chyba
jednak przedœwi¹teczne rozkojarzenie
i wyj¹tkowe niskie ciœnienie atmosferyczne - 960 hPa, sprawi³o, ¿e to
dru¿yna Odry Chobienia, schodzi³a
po pierwszej po³owie do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.
Trener Chojnowianki Miros³aw Zieleñ
mia³ na pewno du¿o uwag do swoich
pi³karzy. Na trybunach atmosfera te¿
daleka by³a do euforycznej....
Jak by³o do przewidzenia na bramkê
goœci zaczê³y sun¹æ ataki, te musia³y
przynieœæ efekty bramkowe. Dwa
trafienia Rabandy i przepiêkne trafienie Kêdzierskiego (strza³ z oko³o 25
metrów), da³y nam wygran¹.
I do ca³ego obrazu nale¿y dodaæ
wyj¹tkowo ostr¹ grê goœci, co w efekcie skoñczy³o siê na dwóch czerwonych kartkach.
Graj¹cy w os³abieniu pi³karze Chobieni
mogli straciæ jeszcze kilka bramek,
jednak Chojnowianie marnowali okazje.

Poprawienie skutecznoœci strzeleckiej
na pewno przyda³o siê podczas wyjazdowego meczu z Iskr¹ Kochlice.
Dru¿yna ta, mimo, ¿e jest typowym
przyk³adem ligowego œredniaka,
mo¿e niejednemu sprawiæ k³opoty.
W niedzielê 30 mraca Kochlice postanowi³y rzuciæ naszym pi³karzom
k³ody pod nogi i prawie im siê to
uda³o, ale prawie robi wielk¹ ró¿nicê.
Chocia¿ w pewnym momencie Chojnowianka gra³a w dziesi¹tkê, uda³o
siê wywalczyæ cenne 3 punkty.
Dobrze, ¿e KuŸnia Jawor pogubi³a
punkty w Szczedrzykowicach. Dziêki
temu fotel lidera jest w Chojnowie.
Konfeks Legnica - Chojnowianka
Chojnów
4:3
Chojnowianka Chojnów - Odra
Chobienia
3:1
Iskra Kochlice - Chojnowianka
Chojnów
1:2
Tabela
1. Chojnów
18
2. Jawor
18
3. Rudna
18
4. Szczedrzykowice 18
5. Legnica
18
6.Chobienia
18
7. Zamet
18
8. Wiadrów
17
9. Polkowice
18
10. G³ogów
18
11. Kochlice
18
12. Arkon
17
13. Rokitki
18
14. Droglowice
18
15. Serby
18
16. Sichów
18

44
44
41
39
35
28
27
26
22
22
19
16
15
13
12
5

60 - 16
49 - 16
64 - 16
63 - 22
43 - 30
35 - 23
27 - 30
31 - 32
40 - 36
37 - 42
37 - 48
27 - 44
37 - 52
24 - 51
19 - 44
17 - 108

P. M.

KS Chojnowianka - gdzie, kiedy z kim?
Zarz¹d Klubu Sportowego “ Chojnowianka” informuje, ¿e mecz pomiêdzy
naszymi dru¿ynami w ramach rozgrywek o mistrzostwo ligi okrêgowej
seniorów - rundy wiosennej sezonu 2007/2008 odbêdzie siê na stadionie
w Chojnowie przy ul. Ma³achowskiego 1 w nastêpuj¹cych terminach:
-KS “Chojnowianka” - “Nysa” Wiadrów
-KS “Chojnowianka” - “Zawisza” Serby
-KS “Chojnowianka” - “KuŸnia” Jawor
-KS “Chojnowianka” - “Zamet” Przemków
-KS “Chojnowianka” - “Arkon” Przemków

05.04.2008r godz. 15.00
19.04.2008r. godz. 16.00
01.05.2008r. godz. 17.00
10.05.2008r. godz. 17.00
08.06.2008r. godz. 17.00
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - pl. Zamkowy 2, tel. 818-83-46;
Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12, tel. 818-65-93

ZAPRASZA
* na wystawê „Wêdkarz przyjazny
œrodowisku” przygotowan¹ przez
Polski Zwi¹zek Wêdkarski i Fundacjê
Ekologiczn¹ „Zielona Akcja” - Galeria
M³odych, termin: kwiecieñ
*uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych do udzia³u w powiatowym konkursie plastycznym „Kszta³ty i barwy
mojego œwiata” - termin sk³adania prac:
10 maja 2008 r., inne szczegó³owe informacje
w bibliotece.

Biblioteczne nowoœci
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:
Rafa³ Kosik - „Felix, Net i Nika oraz Pa³ac
Snów”
Gdzie trafiamy, gdy zasypiamy? Zastanów
siê dobrze, czy na pewno chcesz siê tego dowiedzieæ? Czy starczy ci odwagi, aby razem
z Felixem, Netem i Nik¹ rozwi¹zaæ zagadkê
ogarniaj¹cej Warszawê epidemii sennoœci,
odkryæ, kim jest œledz¹cy ich p³aszczak i dok¹d
zmierza czarna karoca?

Wczeœniejsze przygody trójki przyjació³
w ksi¹¿kach: „Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi” i „Felix, Net i Nika
oraz Teoretycznie Mo¿liwa Katastrofa”.
Dzia³ dla Doros³ych:

powojenne lata ¿ycia poety w listach, jakie
pisa³ sam i które do niego przychodzi³y.
Zachowa³y siê i te prywatne, i te, w których
walczy³ jak lew o honoraria i przeciw skrótom
cenzury, a nawet... plugawe anonimy. Wœród
bohaterów Julian Tuwim, Wis³awa Szymborska,
rodzina i przyjaciele.

Marek £opata - „Sudety: przewodnik
rowerowy”
W przewodniku zamieszczono opisy 24 wycieczek rowerowych po najpiêkniejszych zak¹tkach Sudetów: od Gór Izerskich poprzez
Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry
Kamienne, Sto³owe, Masyw Œnie¿nika, Góry
Z³ote a¿ do Gór Opawskich. Ksi¹¿ka zawiera
szczegó³owe mapy, graficzne wykresy wysokoœci oraz informacje o mijanych zabytkach
i innych miejscach godnych uwagi. Ponadto,
przewodnik podpowiada, jaki rower wybraæ,
jak przygotowaæ siê do wycieczki i jak poradziæ
sobie z najprostszymi naprawami.
Konstanty Ildefons Ga³czyñski - „Pozdrowienia
dla Czarodzieja: korespondencja K.I. Ga³czyñskiego”- wybór listów, wstêp i komentarze Kira Ga³czyñska.
Kira Ga³czyñska, córka i niestrudzona opiekunka dzie³a mistrza Konstantego podarowa³a
nam niezwyk³¹ ksi¹¿kê. Opowiedzia³a w niej

Kwiecieñ - miesi¹cem imprez w MDK
W pi¹tek 4 kwietnia o godz. 11.00 Miejski
Dom Kultury w Chojnowie organizuje
II Przegl¹d Kabaretów Szkó³ Ponadgimnazjalnych Dolnego Œl¹ska “PeKaeSy”.
Honorowy patronat imprezy obj¹³ Starosta
Legnicki. Projekt jest realizowany w ramach programu Liderzy PAFW - PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci, przeprowadzany przez Stowarzyszenie Szko³a
Liderów.
Atrakcj¹ przegl¹du bêdzie udzia³ znanego
kabaretu CIACH, który spe³ni jednoczeœnie
funkcjê jury w konkursie. Do rywalizacji
zg³osi³o siê ju¿ 5 zespo³ów: z Jawora, Legnicy,
Chocianowa, Chojnowa i spod Wroc³awia.
Po og³oszeniu wyników plebiscytu, zaproszony kabaret planuje przeprowadziæ warsztaty, w których podzieli siê doœwiadczeniami z uczestnikami kankursu.

i m³odzie¿ bêd¹ rywalizowaæ w piêciu kategoriach: soliœci, zespo³y, chóry, szko³y podstawowe i szko³y gimnazjalne. Organizatorzy
zdradzaj¹, ¿e zg³oszeñ jest bardzo du¿o
i wci¹¿ nap³ywaj¹ nowe, jednak najwiêkszym
powodzeniem cieszy siê kategoria soliœci.

***
19 kwietnia w Miejskim Domu Kultury
odbêdzie siê III Przegl¹d Teatralny Baœni
i Legend Dolnego Œ³¹ska “SILEBIA”
W tym roku, wychodz¹c naprzeciw uczestnikom przegl¹du, rozszerzono repertuar
i konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch
kategoriach: Baœnie i Legendy oraz tematyka
dowolna.
Nap³ynê³o ju¿ kilka zg³oszeñ, m.in. grup
teatralnych z Lubina i Zgorzelca oraz dwóch
zespo³ów z Chojnowa.

***

***

11. kwietnia o godz. 18.00 w MDK
odbêdzie siê wystêp kabaretu CIACH.
Bilety dostêpne s¹ ju¿ od 1 kwietnia,
natomiast ich cena to 10 z³.

26 kwietnia w MDK odbêdzie siê kolejny
Regionalny Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych “Stonoga”. Ta widowiskowa impreza
od lat przyci¹ga wielu uczestników. Jak co
roku Miejski Dom Kultury zaprasza profesjonalne jury. W tej edycji wystêpom
uczestników bêd¹ przygl¹daæ siê zawodowi
choreografowie.
A.K.

***
12 kwietnia - w sobotê o godz. 10.00 odbêdzie siê Regionalny Przegl¹d Piosenki
Dzieciêcej “Rozœpiewane Nutki”. Dzieci
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OG£OSZENIA DROBNE
Domy, mieszkania, lokale
Sprzedam dom o pow. 100 m2,
gara¿ z kana³em o pow. 50 m2,
gara¿ o pow. 20 m2 - ca³oœæ po³o¿ona w Go³aczowie na dzia³ce
18,5 ar, w rozliczeniu mo¿e byæ
mieszkanie 2. lub 3. pokojowe.
Wiadomoœæ: tel. 0696-662-896
lub 0696-925-714.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie przy ul. Samorz¹dowej, o pow. 61 m2, nowe budownictwo, IVp., 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc osobno, balkon. Wiadomoœæ: tel. 0608-301-163 po godz. 18.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie przy ul. Sikorskiego, o pow. 74,4 m2, 4 pokoje,
IVp., po remoncie. Wiadomoœæ:
tel. 0693-986-007 po godz. 16.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 57 m2, 2 pokoje,
kuchnia, ³azienka, wc, stare budownictwo, parter. Wiadomoœæ:
tel. 0722-159-154.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe w Chojnowie ul. Kiliñskiego 25a/8 o pow. 57m2, 3 pokoje, kuchnia, osobno ³azienka
i wc. Wiadomoœæ: tel. 0664-065-567.
Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 60 m2 - 3 pokoje, IIp.,
œrodkowe, budynek ocieplony, miejsce parkingowe, ul. Paderewskiego.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.
Kupiê mieszkanie na terenie
Chojnowa lub w okolicy.
Wiadomoœæ: tel. 0887-620-938.
Zamieniê na wiêksze mieszkanie w³asnoœciowe w nowym
budownictwie - kuchnia, ³azienka,
pokój, przedpokój po remoncie
budynek o pow. 30 m2.
Wiadomoœæ: tel. 0604-773-866.
Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe w Chojnowie, o pow. 69 m2 - 3 pokoje, kuchnia, ³azienka, wc - parter, na mieszkanie spó³dzielcze w³asnoœciowe
- 3 pokoje, do 55 m2 w Chojnowie.
Wiadomoœæ: tel. 0509-869-458.

Us³ugi

Inne

Studentka udziela korepetycji
w zakresie szko³y podstawowej
i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0695-758-297.

Przyjmê, za symboliczn¹ “z³otówkê”, u¿ywany, sprawny komputer.
Wiadomoœæ: tel. 0606-219-145.

Udzielê korepetycji z j. angielskiego uczniom szko³y podstawowej i gimnazjum.
Wiadomoœæ: tel. 0516-165-937.
Ogrodzenia z klinkieru i piaskowca, ok³adanie piaskowcem
murków oporowych i œcian, glazura, uk³adanie kostki brukowej.
Wiadomoœæ: tel. 0602-615-032.
Us³ugi - uk³adanie glazury
i terakoty - du¿e doœwiadczenie,
profesjonalne wykonanie. Zbigniew
Daczkowski.
Wiadomoœæ: tel. 0889-410-886.

Praca
Szukam opiekunki do 3,5.letniego ch³opca - pani powy¿ej 40
lat, niepal¹ca. Wiadomoœæ: tel.
(076) 819-15-76.

Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0694-876-456 po godz. 16.00.
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Chojnowie. Wiadomoœæ: tel.
0600-982-453
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Go³aczowie. Wiadomoœæ: tel.
0693-282-635.
Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych w Kolonii Bia³ej. Wiadomoœæ: tel. 0693-804-158.
Sprzedam dzia³kê (550 m 2)
z budynkiem (sklep), mo¿liwoœæ
budowy domu, woda, pr¹d.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.
Sprzedam gara¿ o pow. 27 m2
przy ul. Zielonej.
Wiadomoœæ: tel. 0608-417-343.

Piasek, ¿wir, pospó³ka

¯wirownia
Biskupin
W odleg³oœci 5 km od Chojnowa, 15 km
od zjazdu Boles³awiec - Chocianów,
na autostradzie A4.

Oferujemy za³adunek
i transport
Kontakt:

14

0504-466-976,
0513-184-938
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"Alles" - us³ugi ogólnobudowlane
Edward Zieliñski
przyjmie zlecenia na prace budowlane

8 ³azienki, glazurnictwo,
8 panele,
8 remonty mieszkañ,
8 ocieplenia budynków,
8 hydraulika,
8 sufity podwieszane,
8 malowanie,
8 tapetowanie,
8 szpachlowanie,
8 oraz inne prace budowlane
Kontakt - tel. 607-207-940;
(076) 819-18-89

Wa¿ne numery telefonów
Urz¹d Miejski w Chojnowie – 076 818 82 85
MOPS –
076 818 82 18
Pogotowie Ratunkowe – 999; 076 818 83 33
Stra¿ Po¿arna –
998 076 819 64 71
Policja –
997; 076 818 86 80
Pogotowie wodno-kanalizacyjne –
994; 076 818 83 70
Pogotowie gazowe –
992; 076 850 90 00
Pogotowie energetyczne – 991; 076 818 82 83
Informacja PKP –
076 866 95 42
Informacja PKS –
076 818 84 76
Cmentarz (administrator) – 076 818 76 89
0601 146 831
Spó³dzielnia Mieszkaniowa M³odoœæ
– 076 818 86 81
ChZGKiM
– 076 818 83 70
Przychodnia Rejonowa
– 076 818 85 14

Bezp³atnymi badaniami
mammograficznymi
objête s¹ Panie
od 50 do 69 roku ¿ycia
(rocznik 1939-1958)

Dy¿ury aptek w niedziele i œwiêta - kwiecieñ, maj, czerwiec
1. Apteka ,,Pod S³oñcem”, tel. 076 81-88-452
2. Apteka ,,Salix”: tel. 076 81-88-301
3. Apteka ,,Melisa”: tel. 076 81-91-658
4. Apteka ,,Farmed”: tel. 076 81-81-136
5. Apteka ,,Stokrotka”:

13.04.08, 04.05.08, 01.06.08,
20.04.08, 11.05.08, 08.06.08,
27.04.08, 18.05.08, 15.06.08,
01.05.08, 22.05.08, 22.06.08,
06.04.08, 03.05.08, 25.05.08, 29.06.08,

Godziny dy¿urów:

- sobota zwyk³e godziny otwarcia oraz 17:00 - 18:00
- niedziela lub œwiêto 9:00 - 13:00 oraz 17:00 - 18:00
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Wielki kolarski
weekend

